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Solenidade

ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

"DAI-LHES VÓS MESMOS DE COMER"

Ambientação:
- Enquanto se canta: "Onde o amor e a carida-
de..." nº 824, crianças da 1ª Eucaristia andam no
meio do povo com vasos contendo incenso. Arru-
ma-se o presbitério: forram o altar, arranjo de
flores, etc. Uma delas conduz uma vela que utili-
zará para acender as velas do Altar.
- Onde tiver Missa Paroquial, é bom que a Comu-
nidade se organize para participar, pois é o dia
da Comunhão Paroquial.

01. MOTIVAÇÃO
C. Sejam bem vindos irmãos e irmãs para
celebrarmos a Solenidade do Corpo e
Sangue de Cristo. É a Festa da Vida e do
amor. A Eucaristia é o alimento da nossa
Salvação. Alimento dos peregrinos que
buscam a pátria prometida. É alimento que
nos faz viver a solidariedade, a partilha, a
justiça e a paz. Alegremo-nos por tão gran-
de amor que Deus tem por nós. Cante-
mos:

02. CANTO
Todos convidados... nº 913

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Nossa Páscoa semanal ganha novo ar-
dor missionário neste Ano da Misericórdia
e das Semanas Missionárias. Tempo de
graça e fé. É a própria Trindade Santa que
nos acolhe em seu amor comunhão: Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
D. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e
de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam
convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo!



04. DEUS NOS PERDOA
D. A Eucaristia nos torna um só corpo.
Muitas vezes deixamos o pecado dividir esse
corpo que é a Igreja de Cristo. Peçamos
perdão para sermos menos indignos de par-
ticipar desta celebração:
L. Eucaristia é partilha. Pelas vezes que fo-
mos egoístas, querendo as coisas só para
nós. Senhor tende piedade de nós.
Todos: Senhor tende piedade de nós!
L. Eucaristia é comunidade. Pelas vezes que
atrapalhamos a Igreja, fugimos do compro-
misso e não participamos. Cristo tende pi-
edade de nós.
Todos: Cristo tende piedade de nós!
L. Eucaristia é comunhão. Pelas vezes que
incomodamos, rompemos as amizades, cri-
amos divisões dentro e fora da comunida-
de. Senhor tende piedade de nós.
Todos: Senhor tende piedade de nós!
D. Que Deus, na sua infinita misericórdia,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos a Deus pelos inúmeros bene-
fícios concedidos a cada um de nós. Tam-
bém pela solidariedade de muitos irmãos e
irmãs para com os mais marginalizados e
sofredores.
Glória a Deus... nº 245

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que resgatastes a todos pelo
Sangue precioso do vosso Filho,
conservai em nós a obra de vossa mi-
sericórdia. Celebrando o mistério de
nossa salvação, alcancemos os seus fru-
tos. Por Nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito San-
to. Amém.

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: Gn 14, 18-20

L.1 Leitura do Livro do Gênesis.

SALMO RESPONSORIAL: 109 (110)
Refrão: Tu és sacerdote eternamente,
segundo a ordem do rei Melquisedec!

SEGUNDA LEITURA: 1Cor 11, 23-26

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios.

SEQUÊNCIA DE CORPUS CHRISTI
Terra, exulta de alegria... nº 914
(Atenção! No Lecionário tem a Sequência mais
longa. Observar onde começa a parte que está
no livro de cantos. Deve ser cantada da Mesa da
Palavra.)

EVANGELHO: Lc 9, 11b-17

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Eu sou o pão vivo descido... nº
915

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Celebramos hoje a festa da Comunhão e
da Unidade. As leituras bíblicas insistem na
estreita ligação que existe entre Eucaristia e
Vida, entre o Pão que é Cristo e o pão que
alimenta o corpo. Não é possível entrar em
comunhão com o Corpo do Senhor sem
partilhar com os irmãos o pão material. Não
podemos repetir seu gesto da última ceia,
de unidade e partilha, e alimentar sentimen-
tos de desunião, ganância, preconceito, ego-
ísmo.
Na 1ª Leitura, o Sacerdote Melquisedec
depois de abençoar o pão e o vinho e invo-
car o nome de Deus sobre eles, os oferece



a Abraão e seus homens, cansados e fa-
mintos. Este episódio sempre foi conside-
rado uma figura de Cristo e dos sacerdotes
da Nova Aliança, que oferecem no altar o
pão e o vinho. Se povos diferentes e até
rivais, souberam partilhar o pão entre si, ain-
da mais deve acontecer o mesmo entre nós
que participamos do banquete eucarístico.
Na 2ª Leitura, Paulo fala da Instituição da
Eucaristia para destacar a incompatibilida-
de entre o "partir o pão" e as discórdias,
que haviam na comunidade de Corinto. Não
é compreensível celebrar o gesto que signi-
fica sacrifício e dom da vida, união com
Cristo e com os irmãos, e fomentar divi-
sões, cultivar discórdias e manter desigual-
dades. Quem celebra o rito do "partir o pão"
nestas condições, adverte São Paulo, "come
e bebe a própria condenação". Reduz o Sa-
cramento da Unidade em uma mentira ritu-
al.
No Evangelho, Lucas fala da multiplicação
dos pães que nos leva a contemplar a par-
tilha no Dia do Senhor. Em cada liturgia
dominical a Palavra e a Eucaristia são ali-
mentos para nossa caminhada na constru-
ção do Reino de Deus. Este Reino se faz
através da prática da oração, celebração,
partilha, solidariedade. "Dai-lhes vós mes-
mos de comer..." é o mandato de Jesus. Não
é uma alternativa de escolha. É uma obri-
gação de todo cristão. Aquele que se fez
pão e multiplicou os pães no deserto, nos
envia para que sejamos multiplicadores do
amor, sensíveis para com os sofredores.
Está em nossas mãos a missão de partilhar
o pão com nossos irmãos e irmãs.
Neste Ano da Misericórdia, quais obras de
misericórdia precisamos realizar para, de
fato, viver o mandato de Jesus?
(Apresentar as obras de misericórdia cor-
porais e espirituais. Pedir que cada um

no silêncio do seu coração escolha uma
para viver ao longo da semana ou do
mês.)

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. O mistério de nossa fé, que é a Eucaris-
tia, é também uma herança da fé das Co-
munidades Primitivas. Elas souberam dizer
e viver esta graça em suas vidas. Com toda
a Igreja reunida neste dia, professemos nos-
sa fé: Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Invoquemos com confiança a misericór-
dia de Deus Pai apresentando, nossas pre-
ces.
L. Pelos sacerdotes que, na Igreja, presi-
dem à celebração da Eucaristia. Para que
saibam, com seu exemplo, educar a comu-
nidade para a fé. Rezemos ao Senhor.
L. Pelos povos em vias de desenvolvimen-
to. Para que recebam em abundância pão e
auxílios dos seus irmãos cristãos. Rezemos
ao Senhor.
L. Pelas crianças que fazem a primeira co-
munhão. Para que obtenham de Jesus for-
ça para terem a mesma alegria da Páscoa
quando participarem da Paixão nos deve-
res cotidianos. Rezemos ao Senhor.
L. Por aqueles que estão atormentados pela
falta de fé. Que em seus corações ressoe o
convite a tomar o próprio lugar no banque-
te do Reino. Rezemos ao Senhor.
L. Pelas Semanas Missionárias. Que sejam
verdadeiras experiências de partilha, cele-
bração, misericórdia e ressurreição na vida
de nossas comunidades. Rezemos ao Se-
nhor.
(Concluir as preces com a Oração do Ano
Santo da Misericórdia).

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Nosso dízimo e ofertas já são expres-
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são de partilha, pois deles ajudamos famí-
lias, igrejas, missionários e missionárias. É
uma das formas de nos solidarizar. O que
mais podemos fazer? Que esta celebração
nos motive em gestos concretos de solida-
riedade.
(Pode envolver os catequizandos da 1º Euca-
ristia em um gesto solidário para famílias ne-
cessitadas.)
Tanta gente vai andando... nº 916

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Evangelho de hoje relata que "Jesus
tomou os cinco pães e os dois peixes, ele-
vou os olhos para o céu, abençoou-os,
partiu-os e os deu aos discípulos para dis-
tribuí-los à multidão". Rendamos graças ao
Pai pelo testemunho da Igreja ao longo
destes séculos de missão. Também pelos
que na Igreja buscam seguir o Cristo ao
prolongar o gesto Eucarístico na partilha e
solidariedade com os carentes e margina-
lizados. Cantemos: Deus infinito, nós te
louvamos... nº 1.186

13. PAI NOSSO
D. Nossa louvação se estende através de
nossos lábios e com a confiança no cora-
ção de que o Deus, Pai Misericordioso,
nos acolhe em seu amor e envia em mis-
são. Rezemos com amor e fé:
Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. A paz acontece quando nos dispomos
à construção de um mundo mais justo e
fraterno. Saudemo-nos.
Cristo, quero ser instrumento... nº 543

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, fomos restaurados por esta
celebração ao redor de vossa Palavra.
Fortalecei-nos no combate contra o mal
e fazei-nos mais fiéis ao Vosso Reino de
partilha, justiça e paz. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

16. AVISOS
- Dia 28/05 é aniversário de Dedicação da
Catedral. A Santa Missa será às 19h na
Catedral, em São Mateus.

17. BÊNÇÃO DE DESPEDIDA
D. O Senhor esteja covosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor nos abençoe, nos
livre de todo o mal e nos conduza à vida
eterna.
Todos: Amém!
D. Impulsionados pela Palavra que nos con-
vida à partilha, ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
Todos: Graças a Deus!
(obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para o
crucifixo com toda a equipe reunida: "Bendiga-
mos ao Senhor", todos: "Demos graças a Deus")

18. CANTO
Povo que luta... nº 1.236 ou Somos gente
nova... nº 1.250


